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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
 
Byaföreningens styrelse 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter 
Roland Lundqvist, ordförande 
Rune Nilsson, kassör 
Barbro Lundqvist 
Martin From 
Mikael Käck 
 
Suppleanter 
Ann-Marie Ljung 
Bo Lundqvist 
Sören Persson 
Staffan Norkvist 
Berna Stråhle 
 
Styrelsen har under det gångna året haft sin verksamhet uppdelad i tre olika ansvarsområden:  
 
1. Arrangemang / utbildning / studiebesök (Barbro Lundqvist, Annette Lundqvist,  
 Ann-Marie Ljung, Doris Sjöström). Gruppen har utökats vid behov. 
 
2. Teknik / infrastruktur (Martin From, Mikael Käck, Bo Lundqvist). Gruppen har utökats vid 
  behov. 
 
3. Administration (Roland Lundqvist) 
 
Verksamheten har under året 2014 varit varierad med olika aktiviteter som lockat många 
deltagare, inte minst gäller det Tisdagsfikat. Mer om det nedan under 1.1. 
  
Byastugan är nu i stort sett färdigombyggd efter omfattande om- och tillbyggnad under 2011 – 
2013. Under 2014 har insatser gjorts för bättre akustik i stora salen och ett nytt uthus har byggts. 
Nu återstår en del insatser på det nya uthuset. Mer om det under avsnitt 1.2.  
 
 
1 Arrangemang / utbildning / studiebesök 
 
1.1 Arrangemang 
 
Tisdagsfika (21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 16/9, 
23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11)   
Under våren 2012 introducerade vi en aktivitet som snabbt blev populär - Tisdagsfika! Det har 
fortsatt sedan dess. 2014 har vi haft 14 Tisdagsfika under första halvåret och 11 under andra 
halvåret. Vi träffas för ett enkelt fika (byaföreningen bjuder!), umgås, berättar och diskuterar allt 
från lokala till globala frågor. Tisdagsfikat har blivit en viktig social aktivitet, det är, som en flitig 
deltagare, Solveig Nystedt, brukar säga, psykisk friskvård!  
 
Deltagarantalet har varierat, från 12-14 till drygt 25 personer. Rekordet hittills är 32 personer. 
Deltagarna är, förutom bybor, besökare utifrån. Det är roligt och stimulerande för oss som bor 
här. Till Tisdagsfikat har det kommit besökare från ex Lainejaur, Malå, Adak, Mörttjärn och det 
händer att bybor också tar med sig mer långväga gäster till Tisdagsfikat. Alla är välkomna!  
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Bjudmiddag på Malå Hotell (5 mars) 
Herrarna i byaföreningens styrelse beslutade att bjuda föreningens alla damer på en ”finare” 
middag, som de för ovanlighetens skull inte skulle behöva laga till själva! Det blev både gott, 
trevligt och uppskattat av de 15 som hade möjlighet att delta. 
 
Utflyktsdag (16 mars) 
 
Även i år gjorde många en utflykt på skidor eller med skoter till vindskyddet vid Lainejaur. 
 

  
 
Där serverade byaföreningen kaffe och varmkorv. Den som ville och hade utrustning med kunde 
pimpelfiska, men det var si och så med fiskelyckan. Vädret var ganska soligt och fint och det kom 
38 personer, därav 9 barn. Vi åt, umgicks och trivdes. Folk kom från bl a Mörttjärn, Springliden, 
Lainejaur och Malå. 
 
Skidtävling (23 mars) 
Byaföreningen arrangerade söndag 23 mars en skidtävling. Det var den första skidtävlingen i byn 
under senare år. För 40 – 50 - 60 år sedan fanns här flera duktiga skidåkare och det åktes 
mycket skidor.  

       
 
Nu hade Springliden fått ansvar för den avslutande tävlingen i kommunens skidserie. Vi erbjöd 6 
banalternativ, från 0,6 km till 5,6 km. Spårkörare Janne Forsberg hade gjort ett fantastiskt jobb 
och spåren var mycket fina! 38 personer från 5 år och upp till 77 år åkte spåren, 24 personer 
med tidtagning. Inne i byastugan serverades fika och varmkorv och priser delades ut till alla som 
deltagit i kommunserien. Det blev trångt och mysigt och ganska varmt, de tävlande och publiken 
utgjorde sammanlagt ca 70 personer! 
Såväl tävlande och publik som de 10 funktionärerna konstaterade att det blev ett trevligt 
arrangemang och Springliden vill nog vara arrangör i skidserien även nästa år. 
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Valborgsmässoafton (30 april) 
Vi firade Valborg som vanligt med innehållsrik majbrasa, klurig frågesportspromenad med många 
priser, fika med våfflor, grillning, mm. Förutom personer från byn kom deltagare från Mörttjärn, 
Malå och Arvidsjaur.  

        
    
Springlidens valborgsmässofirande har ökat med åren och är ett stort arrangemang som lockar 
många, inte minst barnfamiljer från Malå. 2014 blev det som de senaste åren många besökare, 
53 personer, därav 13 barn. I vårt fina rymliga kök med många eluttag har vi inga problem att 
grädda våfflor och koka fika till alla! 
 
Nationaldagsträff (6 juni)  
Byaföreningen arrangerade för sjätte året i rad nationaldagsfirande. Som alltid, utom ett år då det 
hällregnade och vi firade inne i byastugan, höll vi till ute vid rastplatsen vid Skellefteälven. 
Deltagarna kom från Springliden och Mörttjärn och två från Luleå. Totalt deltog 20 personer. Det 
blev en fin utflyktsdag med varm korv, kaffe, festis, fikabröd, godispåse till barnen och trevlig 
samvaro för alla.  
 
Global Wind Day (15 juni)  

En dag per år, den 15 juni, uppmärksammas vindkraften genom att 
Svensk Vindkraftsförening finansierar lokala arrangemang som kallas 
Global Wind Day. Byaföreningen arrangerade en Global Wind Day-
aktivitet vid ett av vindkraftverken på Jokkmokksliden. Ett 20-tal 
personer deltog, trots att det var både kallt och blåsigt! 
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Surströmmingsfest (30 augusti) 
38 personer deltog i vår sedvanliga surströmmingsfest, därav 3 barn som alla fick en 
överraskningspåse. Inte bara barnen utan alla som ville kunde få köttbullar istället för 
surströmming. 
Deltagare var, förutom boende i Springliden, även gäster från Malå, Arvidsjaur, Luleå, 
Glommersträsk, Sjuntorp och så Inga-Britt från USA som testade surströmming för första gången. 
Hon gick ganska snabbt över till köttbullar!       
 
Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9 (24 september) 
Det har blivit tradition att Nilaskolans årliga orienteringsdag ska hållas i Springliden och nu var det 
dags igen – för sjunde året i rad! Springliden har en bra närkarta som gjorts om till kartskalan 
1:7500. 27 elever kom till start och 3 lärare var med som ledare. 
 

                 
 
 
Eleverna fick välja mellan 3 olika banalternativ – A, C eller E, där A var den svåraste. På varje 
banalternativ fanns det också tre olika gafflingar, dvs alternativa banor där flera kontroller var 
lika, men som på några kontroller var en aning olika. Banläggaren Roland hade alltså lagt 9 olika 
banor!  
Det här var riktigt roligt, sa en av eleverna som kom i mål. 
 
Före start bjöds eleverna på klåddfika i byastugan och där fick man också en grundkurs i 
orientering på storbilds-TV.  
Efter målgång blev det lunch! Pasta med köttfärssås och efterrätt hade köket under Annettes 
ledning fixat till. Det uppskattades! 
12 funktionärer jobbade med orienteringsdagen. 
Vi hoppas få komma tillbaka nästa år, sa läraren Charlotte Persson. 
 
Träningsorientering (11 oktober) 
Medan skärmarna från skolorienteringen satt kvar i skogen och det fanns kvar kartor med 
banpåtryck ordnade byaföreningen en enkel träningsorientering för dem som ville ta en eller flera 
kontroller, med eller utan tidtagning, ensamma eller flera tillsammans.  
Tyvärr blev det dåligt väder med snö och slask. Trots det deltog 15 personer. 
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Taklagsfest - Tacosbuffé (18 oktober) 
När det nya uthuset var klart bjöd byaföreningen till Taklagsfest i form av Tacosbuffé. 28 deltog, 
därav 6 barn. Förutom från Springliden hade vi även deltagare från Malå, Mörttjärn och 
Arvidsjaur.  
 
Julgröt (13 december) 
Någon dag i advent brukar vi bjuda på Julgröt med skinksmörgås. I år blev det på luciadagen! 36 
personer deltog, därav 6 barn. Deltagarna var förutom springlidenbor från Mörttjärn och Malå. 
Allas vår matmamma Annette stod för grötkokningen. 
        
Motionslotteriet (januari – maj, september - december) 
Det här är en riktig ”långkörare”! Vi började i mars 2008 och har sedan dess lottat ut 100 kr 
(presentkort i en butik i Malå) per månad bland dem som motionerat på något sätt och skrivit upp 
sig i motionslådan i busskuren. Under de två senaste åren har vi gjort uppehåll under somrarna. 
Hittills sedan starten har byaföreningen delat ut presentkort för 7 600 kr.  
 
 
1.2 Utbildning 
 
Studiecirkeln Matlagning för herrar (26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4)  
9 av Springlidens herrar har genomfört en studiecirkel i matlagning med 6 träffar. Ansvaret för 
träffarna har fördelats mellan deltagarna. De ansvariga bestämde meny, inhandlade ingredienser 
och sedan hjälptes man åt att laga maten. Till sist avnjöt alla tillsammans delikata 3-rätters 
middagar vid varje träff. Man lärde sig av varandra och hade dessutom trevligt tillsammans. 
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Studiecirkeln Bygga nytt uthus (30/8, 1/9, 3/9, 5/9, 8/9, 10/9, 12/9, 15/9, 18/9, 22/9, 25/9, 30/9, 
7/10)  
 

Under hösten 2013 beslutades att det gamla uthuset skulle 
renoveras och uppdraget gick till Sören och Mikael. De två 
kom senare med ett alternativt förslag: Vi bygger ett nytt 
och placerar det närmare bagarstugan, då blir det enklare 
att bära in ved när det ska eldas och bakas! Vid ett 
planeringsmöte 19/8 2014 bestämdes att bygga nytt uthus 
och att för ändamålet köpa in en byggsats i planktimmer. 
Därefter arbetade 6 personer med bygget, med 
grundläggning, resande av väggarna, golv- och takläggning 
mm.  
 
18 oktober firades uthusbygget med Taklagsfest i form av 
Tacosbuffé. Mer om det under 1.1 ovan. Nu återstår att 
måla utvändigt och dra el till uthuset liksom att bygga en 
bro. 
 
 
 

 
 
1.3 Studiebesök och andra aktiviteter med besökare 
 
Studiebesök mm inklusive lunch, fika och info 
Trots att det är några år sedan vindkraftsparkerna etablerades på Jokkmokksliden och Storliden 
har byaföreningen även i år tagit emot studiebesök föranlett av intresse för vindkraftssatsningen.  

 
 
 
Det var besökare från Jämtland, 
vilka själva har vindkraft i sitt 
närområde, som kom för att bl a 
höra hur vi använt 
vindkraftspengarna till att utveckla 
byaföreningens verksamhet. I vanlig 
ordning sålde vi fika och lunch och 
Roland informerade om 
vindkraftssatsningen och om 
byaföreningens arbete.  
 
 
 
 
 
 

 
Under året har vi levererat smörgåsar, självklart gjorda på våra hembakta klåddor, annat 
hembakt fikabröd och eller lunch till deltagare vid Tisdagsfikat och andra arrangemang (se ovan 
under 1.1), studiecirkeldeltagare, studiebesöksdeltagare och andra gäster som vindkraftstekniker 
på höghöjdsutbildning. 
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Till detta kommer den förtäring vi ordnat vid årsmöten och styrelsemöten för byaföreningen, och 
för Vindbyar Ekonomisk förening.  
 
Förutom deltagarna vid de aktiviteter som beskrivs ovan under 1.1 och 1.2 har vi haft följande 
gäster:   
 
2014-05-06--- 05-07 Höghöjdsutbildning för SEU-anställda (11 personer) 

2014-06-05 Höghöjdsutbildning för SEU-anställda (7 personer) 

2014-06-11 Studiebesök från Jämtland (10 personer) 

2014-08-12--- 08-13 Höghöjdsutbildning för SEU-anställda (8 personer) 

 
 
2 Teknik /infrastruktur 
 
Hemsidan  
Springlidens hemsida är oftast uppdaterad och aktuell. Sidan informerar bl a om arrangemang 
och redovisar protokoll från styrelsemöten och årsmöten.  
Dagsaktuell väderinfo finns genom länkar och här finns också länkar till bl a grannbyarna, 
kommunen, myndigheter, banker och till diverse tidningar liksom till webbkameror runt om i 
länet. 
Den som vill få internationella utblickar kan också få det genom Springlidens hemsida. Här finns 
länkar till webbkameror i stora världen - Jerusalem, New York och Las Vegas! 
 
Akustikplattor i taket i byastugan (januari – februare) 
Det har länge varit problem med eko och dålig akustik i byastugan, problem som upplevts av allt 
fler av oss i takt med att hörseln försämrats.  
I januari – februari satte Staffan och Roland upp akustikplattor i taket i stora salen. Det har nu 
blivit betydligt lättare att höra vad som sägs i byastugan och därmed lättare att föra samtal. 
 
Städ- och fixarkväll (13 maj) 
23 engagerade personer deltog i vår städ- och fixarkväll med jobb både inomhus och utomhus. 
Utomhus handlade det bl a om städning av majbraserester och målning av bagarstugan. 
Städ och fixarkvällen avslutades med att alla bjöds på middag som, liksom ofta, lagades under 
Annettes ledning. 
 
Bygga nytt uthus (augusti – oktober) 
I stället för att reparera det gamla uthuset har byaföreningen byggt ett nytt. Arbetet har skett i 
form av en studiecirkel. Mer om det ovan under 1.2. 
 
Kontroll av livsmedelshanteringen (25 september) 
Byaföreningen fick i mars 2012 byastugan kontrollerad och godkänd för livsmedelshantering. Vi 
har också genomfört en utbildning i egenkontroll, hygien vid hantering av livsmedel mm.  
I september i år gjorde miljö- och hälsoskyddsinspektören ett nytt kontrollbesök. Vi fick beröm 
och fortsatt tillstånd att hantera livsmedel.  
 
Så här står det i protokollet: 
”Miljö- och byggavdelningens kontroller på Springlidens Byaförening har visat att verksamheten 
har så bra förfaranden för att producera säkra livsmedel att kontrollen kan minskas. Stora delar 
av verksamhetens förfaranden har granskats och verksamhetsutövaren arbetar aktivt med sin 
egenkontroll, avvikelser åtgärdas omedelbart.” 
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Byaplanen 
Byaföreningen har sedan 2010 en fungerande byaplan, antagen av årsmötet. Planen beskriver bl 
a byns historia, nuläge, styrkor och svagheter, aktiviteter samt planer och ambitioner för 
utveckling framöver. Planen reviderades hösten 2013 och den reviderade planen antogs av 
årsmötet 23/2 2014.  
De aktiviteter och insatser som omnämns i denna verksamhetsberättelse följer byaplanen.  
Vissa i byaplanen beskrivna aktiviteter, som ”Marknadsföra och sälja personaldagar”, ”Arrangera 
skoterträff” och ”Bygga ny anslagstavla” har (ännu) inte genomförts.  
Andra har förändrats som ”Reparera byastugans uthus”, det blev istället ”Bygga nytt uthus”. 
 
Skrotinsamling 
Byaföreningens medlemmar har liksom tidigare även i år samlat skrot och på det sättet bidragit 
till byaföreningens kassa.  
 
 
4 Administration 
 
Stugvärdar 
Som tidigare år har ansvaret för tillsyn av byastugan lagts på stugvärdar som har uppdraget en 
månad var!  
 
Styrelsemöten, årsmöte 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två styrelsemöten förutom det konstituerande mötet i 
anslutning till årsmötet.  
29 personer deltog vid årsmötet som hölls 23 februari och föregicks av bildvisning och info av 
Malås fågelexpert, Leif Bildström. Leif talade under rubriken ”Hur klarar våra djur och fåglar 
vintern?” 
Efter en matpaus – vi åt blöta precis som vi brukar! - vidtog årsmötesförhandlingarna. 
 
Avgifter 
Föreningen har under 2014 tillämpat följande avgifter: 
 

 Medlem Utomstående 
Hyra byastuga Gratis 250 kr per tillfälle 
Hyra bagarstuga 100 kr för heldag 

50 kr för halvdag 
300 kr per tillfälle 
 

Medlemsavgift 100 kr per hushåll 
 
Övrigt 
Flera av byaföreningens medlemmar och en del utomstående har under året hyrt bagarstugan. 
Några har lånat byastugan till privata evenemang som födelsedagskalas, barnkalas, 
namngivningsfester mm. Exempel på utomstående som använt bagarstugan och eller byastugan 
är SEU, Röda Korset, Malå Älgskötselområde och SPF Malå. 
 
Som tidigare har arbetet med byaföreningens aktiviteter skett ideellt.   
 
 
Styrelsen  


